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COMANDATUBA COMEMORA 1º ANO DO CENTRO DE EVENTOS 

 
Centro de Eventos impacta em 50% na receita de hospedagem do resort 

O Hotel Transamérica Comandatuba, além de ser o primeiro resort do Brasil, também oferece 
a combinação perfeita para a realização de eventos. Considerado um dos maiores da América 
Latina, o Centro de Eventos Comandatuba com 6.548,26 m² de instalações, dividido em 26 
salas com quatro salões grandes moduláveis de 440m2 cada, com flexibilidade para receber 
diversos tipos de eventos para até 1.200 pessoas é ideal para qualquer tipo de evento, sejam 
palestras, exposições, congressos, lançamentos e shows.  

Em seu primeiro ano de funcionamento, o Centro de Eventos recebeu eventos de forma 
simultânea - um marco para o resort, gerando uma receita no primeiro semestre de 2013 de R$ 
12.000.000,00, atendendo 25 mil hóspedes. No acumulado até novembro de 2013, em 
números de receita de hospedagem, os públicos estão divididos em Eventos 46% e Lazer 54%, 
entretanto no item ocupação estão divididos 44% lazer e 56% corporativo.  
 
Com foco na ocupação, atualmente a área de eventos impacta 45% na operação de 
hospedagem do resort, levando em conta inclusive a qualidade na diária média que cresce na 
ordem de 18%, nos últimos 3 anos. “Por se tratar de um espaço construído fora do corpo 
central do hotel, embora muito próximo, conseguimos concentrar o público corporativo 
deixando-os de forma mais reservada, sem impactar o público lazer. Nossa previsão de 
crescimento em eventos é de 15% na hospedagem com relação à 2013”, explica a gerente de 
eventos Vania Dezordi. 

 
Captando ainda novas oportunidades, o Centro de Eventos consegue arrecadar novas receitas 
com locação de sala, banquetes e serviços complementares. Próximo à recepção do hotel, o 
Centro de Eventos, apresenta arquitetura projetada com pé direito máximo de 8 metros, a 
área principal, com 1.760 m² permite a realização simultânea de vários eventos. O staff é 
altamente qualificado e atende de forma ágil os clientes.  
 
Teconologia 
A tecnologia de ponta disponível em toda ilha é outro diferencial. A internet wi-fi com boa 
conexão, permite que os hóspedes estejam conectados o tempo que precisarem. Som, 
iluminação e integração de mídias são um capítulo a parte. Uma equipe de profissionais 
especializados ficam à disposição durante todo o período do evento. O Centro de Eventos têm 
ar condicionado central, geradores, acesso para carga e descarga, camarim, sala de TI, 
vestiário e cozinha própria. 
 
Com o mesmo DNA de sustentabilidade e respeito à natureza que caracterizou o resort, desde 
a sua construção, o Centro de Eventos segue princípios de racionalização do uso do espaço 
físico e isolamento termoacústico que economiza energia. Como já acontece atualmente, 
todos os resíduos orgânicos gerados na realização de eventos seguem para a usina de 
compostagem e são reutilizados no paisagismo.    
 
Transamérica Comandatuba: 
O Transamérica Comandatuba é o primeiro e mais luxuoso resort do Brasil. Localizado no 
município de Una (BA), no litoral sul da Bahia, ele oferece uma infraestrutura de grandes 
dimensões. Conforto, requinte e privacidade se reúnem em uma paisagem preservada da Mata 
Atlântica. São 363 unidades entre apartamentos, suítes e bangalôs. Um diferencial é o 
aeroporto a 10 minutos do hotel com capacidade para receber aviões de grande porte e com 
estrutura de apoio para voos privados e comerciais. 
As opções de lazer e esporte variam de arco e flecha a tênis e pesca. Também é possível locar 
equipamentos e marcar aulas para a prática de esportes náuticos. Para relaxar e revigorar 
corpo e mente, o Spa Comandatuba By Clarins disponibiliza massagens, banhos e rituais 
energizantes em pacotes variados de tratamentos para os hóspedes. A área de gastronomia 
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apresenta cinco bares e quatro restaurantes que oferecem desde a cozinha típica baiana a 
exemplares da culinária internacional em dias temáticos. 
 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 
Siga o Transamérica Comandatuba no Twitter (@transamericacomandatuba), no Facebook 
(facebook.com/TransaméricaComandatuba) e agora no Instagram (#comandatuba). 

 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Elaine São Pedro – cel. (11) 8468-2164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br –  
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora  
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